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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

ICMS - Ratificado convênio que autoriza o Rio Grande do Norte a 
conceder redução de base de cálculo nas prestações interestaduais de 

serviço de transporte de sal marinho 

O Confaz baixou ato que ratifica o Convênio ICMS nº  38/2020 , o qual prorroga 

até 31.12.2020, as disposições do Convênio ICMS nº 103/2019 que autoriza o 

Estado do Rio Grande do Norte a conceder redução de base de cálculo nas 
prestações interestaduais de serviço de transporte de sal marinho.  

(Ato Declaratório Confaz nº 9/2020 - DOU 1 de 29.04.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 
 

CSL - Receita Federal disciplina a aplicação da nova alíquota da 

contribuição no cálculo da contribuição pelos bancos e agências de 

fomento 

A norma em referência alterou o art. 30, IV, e incluiu os arts 30 -A a 30-C à 

Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017 , com vistas à adequação da norma, 

em face da determinação contida na Emenda Constitucional nº  103/2019 , 

arts. 32 e 36 , I e na Lei nº 12.715/2012  , art. 70, que dispõem sobre a 
alíquota da CSL aplicável aos bancos de qualquer espécie e às agências de 

fomento. 

A alíquota da CSL nos casos de bancos de qualquer espécie e de agências de 
fomento é de: 

 

a) 15%: no período de 1º.01.2019 a 29.02.2020; e  

 
b) 20%: desde 1º.03.2020. 

Dessa forma, no ano-calendário de 2020, as instituições financeiras 
mencionadas devem realizar um cálculo proporcional, observando os critérios 

estabelecidos na referida norma, na hipótese de serem tributadas pelo:  
 

a) lucro real trimestral: devem realizar, relativamente ao primeiro 

trimestre de 2020, os seguintes procedimentos para determinar o valor devido 
da CSL relativa ao período de apuração:  

a.1) calcular a proporção entre o total da receita bruta do mês de março e o total 
da receita bruta do trimestre;  

a.2) aplicar o percentual calculado na forma prevista na letra “a.1” sobre o 

resultado ajustado do trimestre;  

a.3) aplicar a alíquota de 5% sobre o valor apurado na forma prevista na letra 

“a.2”; e 

a.4) adicionar o valor calculado na forma prevista na letra “a.3” à CSLL apurada 
por meio da aplicação da alíquota de 15% sobre o resultado ajustado do 

trimestre; 

b) lucro real anual: 

b.1) estimativa mensal: ao apurar a CSL devida em cada mês devem aplicar a 
alíquota de 20% a partir de 1º.03.2020;  

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B38%2B2020#fe%2Bconv%2Bicms%2B38%2B2020
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b.2) balanço de suspensão ou redução: ao levantar balanços ou balancetes a 

partir de 1º de março devem, para calcular a CSL devida com base no resultado 
ajustado do período em curso, realizar os seguintes procedimentos para 

determinar o valor devido da CSL relativa ao período de apuração:  
b.2.1) calcular a proporção entre o total da receita bruta do mês de março de 

2020 até o último mês abrangido pelo período em curso e o total da receita bruta 

desse período; 

b.2.2) aplicar o percentual calculado na forma da letra “b.2.1” sobre o resultado 
ajustado do período em curso; 

b.2.3) aplicar a alíquota de 5% sobre o valor apurado na forma prevista na letra 

“b.2.2”; e  

b.2.4) adicionar o valor calculado na forma prevista na “b.2.3” à CSL apurada por 

meio da aplicação da alíquota de 15% sobre o resultado ajustado do p eríodo em 
curso; 

b.3) ajuste anual: apurar o valor da CSL devida em 31.12.2020, na forma 

prevista na letra “b.2”, considerado o período de 1º.01 a 31.12.2020.  
Vale ressaltar que, além dos critérios supramencionados, a norma também prevê 

cálculos alternativos para determinação do valor devido da CSL pelas referidas 

instituições financeiras.  

(Instrução Normativa RFB nº 1.942/2020 - DOU 1 de 28.04.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 
 

ICMS - Alterada a relação de empresas do setor aeronáutico beneficiárias 
de redução da base de cálculo 

Foi alterado o Anexo Unico do Ato Cotepe/ICMS nº 67/2019 , no campo 

correspondente ao Estado do Amazonas, cujo ato divulga a relação de empresas 
nacionais que produzem, comercializam e importam materiais aeronáuticos 

beneficiárias de redução da base de cálculo do ICMS.  

(Ato Cotepe/ICMS nº 32/2020 - DOU 1 de 28.04.2020) 

 
Fonte: Editorial IOB 
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ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

ICMS/MG - Alteração na NCM do Sulfato da Atazanvir e no âmbito de 
atuação do regime da substituição tributária com produtos eletrônicos  

A NCM do fármaco Sulfato de Atazanavir que era 3004.90.68 foi alterada para 

2933.39.99, com efeitos retroativos à 23.03.2020, na l ista de produtos 

intermediários, fármacos e medicamentos, destinados ao tratamento da pessoa 

portadora do vírus da AIDS, cuja saída é beneficiada pela isenção do imposto em 

operação interna ou interestadual .  

Foi alterado o âmbito de atuação do regime de substituição tributária do imposto 

nas operações com produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, de 
forma a excluir do regime as operações com o Estado do Rio Grande do Norte 

(Convênio ICMS nº 213/2017  ), prevista no item 21.4 do Capítulo 21 da Parte 2 

do Anexo XV do RICMS-MG/2002 , com efeitos a partir de 1º.05.2020.  

(Decreto nº 47.927/2020 - DOE MG de 28.04.2020) 

 
Fonte: Editorial IOB 

 

Tributos Estaduais/MG - Promovida várias alterações que impactam os 
procedimentos firmados no RPTA 

O Regulamento do Processo e dos Procedimentos Tributários Administrativos - 

RPTA - regulamentado pelo Decreto nº 47.925/2020  , sofreu diversas 
alterações que impactam questões vinculadas ao processo de 

intimação/comunicação. 
A novidade está por conta da criação de concessão de regime especial 

automatizado, denominado - Processo Tributário Administrativo Eletrônico/Regime 
Especial Automatizado - e-PTA-RE-Automatizado. 

Nos termos do art. 64-A acrescido ao RPTA, para obter regime especial 

automatizado devem ser adotados os seguintes procedimentos:  

a) verificação eletrônica:  
a.1) da situação cadastral do requerente perante a Secretaria de Estado de 

Fazenda; 
 

b) do cumprimento das seguintes obrigações tributárias acessórias do requerente:  

b.1) entrega da Declaração de Apuração e Informação do ICMS modelo 1 - DAPI 
1; 

b.2) transmissão de arquivo digital relativo à Escrituração Fiscal Digital - EFD; 
 

c) situação do requerente em que possa ser emitida certidão de débitos 

tributários negativa, ou positiva com efeitos de negativa, para com a Fazenda 
Pública Estadual. 

O requerente, no momento da solicitação do regime especial automatizado, 
declarará por meio eletrônico, não possuir registro no Cadastro Informativo de 

Inadimplência em Relação à Administração Pública  do Estado de Minas Gerais - 
CADIN-MG. 

Outra exigência a ser declarada é que não é e não possui sócio -gerente, 
administrador, ou, em se tratando de sociedade anônima, diretor, réu em ação 

penal cuja denúncia tenha sido recebida por crime contra a ordem tri butária, 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B213%2B2017#fe%2Bconv%2Bicms%2B213%2B2017
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relativamente a tributo de competência deste Estado, desde que não extinta a 

punibilidade, ou que o crédito tributário relativo à denúncia foi extinto ou está 
com a exigibil idade suspensa ou em curso de cobrança executiva com penhora 

suficiente de bens. 

O Secretário de Estado de Fazenda estabelecerá, mediante resolução, os 

tratamentos tributários padronizados que serão concedidos por meio do regime 
especial automatizado 

(Decreto nº 47.925/2020 - DOE MG de 25.04.2020) 

Fonte: Editorial IOB 

 

ICMS/RJ - Divulgada a base de cálculo do imposto nas operações 

interestaduais com café cru no período de 27.04 a 03.05.2020  

Foi divulgada a base de cálculo do ICMS a ser util izada, no período de 27.04 a 

03.05.2020, nas operações interestaduais com café cru. Segundo o ato ora 
publicado, o valor por saca de 60 kg é de US$ 133,0000 para o café arábica e de 

US$ 69,5000 para o café conilon.  

(Portaria SUT nº 303/2020 - DOE RJ de 28.04.2020) 

Fonte: Editorial IOB 

 

ICMS/SP - Prorrogados os efeitos da base de cálculo da substituição 

tributária para diversos segmentos 

Foram prorrogados os efeitos das seguintes Portarias CAT que estabelecem a base 

de cálculo da substituição tributária, conforme seguem:  

Legislação 

Alterada 
Segmento 

Período a 

ser 

considerado 

Portaria CAT 

nº 45/2017 
Autopeças 

1º.07.2017 a 

31.12.2020 

Portaria CAT 

nº 48/2017 

Vendas a 

consumidor 

final pelo 

sistema porta-

a-porta 

1º.07.2017 a 
31.03.2022 

Portaria CAT 

nº 49/2017 

produtos de 

perfumaria e 
higiene 

pessoal 

1º.07.2017 a 

31.03.2022 

Portaria CAT 

nº 94/2017 
Medicamentos 

1º.10.2017 a 

30.06.2021 

Portaria CAT 

nº 104/2017 

produtos de 
papelaria 

1º.12.2017 a 
31.08.2021 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bport%2Bcat%2B45%2B2017#es-sp%2Bport%2Bcat%2B45%2B2017
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bport%2Bcat%2B48%2B2017#es-sp%2Bport%2Bcat%2B48%2B2017
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bport%2Bcat%2B49%2B2017#es-sp%2Bport%2Bcat%2B49%2B2017
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bport%2Bcat%2B94%2B2017#es-sp%2Bport%2Bcat%2B94%2B2017
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bport%2Bcat%2B104%2B2017#es-sp%2Bport%2Bcat%2B104%2B2017
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Portaria CAT 

nº 105/2017 

pneumáticos e 

afins e de 

pneus e 

câmaras de ar 

de 

bicicletas 

1º.11.2017 a 

31.07.2021 

Portaria CAT 

nº 2/2018 

produtos de 

perfumaria e 

de higiene 

pessoal 

1º.02.2018 a 
31.10.2021 

Portaria CAT 

nº 4/2018 

materiais 
elétricos 

1º.02.2018 a 
31.10.2021 

Portaria CAT 

nº 10/2019 

ovos de páscoa 

de chocolate 

1º.02.2019 a 

30.09.2021 

 

(Portaria CAT nº 42/2020  - DOE SP de 25.04.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 
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